
 

SMLOUVA O DODÁVCE VODY 
uzavřená na základě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně  některých 

zákonů, příslušných prováděcích předpisů k tomuto zákonu a občanského zákoníku v platném znění (ZoVaK) 
 
I. Smluvní strany 
   Dodavatel:   Odběratel: 
Obec Radešín číslo odběratele: 68 
Radešín č.p.58 Balónový hotel s.r.o. 
592  55 Bobrová adresa: Bobrůvka č.p.100 
Zastoupený: Ing.Radek Chocholáč, starosta obce 592 55 Bobrová 
Bankovní spojení: KB a.s. Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: 31925751/0100 Číslo účtu: 290205628/0300 
IČO:  00599727 IČO: 29260396  
Email: obec.radesin@seznam.cz email: milos@faster.cz 
Web: www.obecradesin.cz mobil: 608 454 089 
 
Vlastník vodovodu: obec Radešín 
Provozovatel vodovodu: obec Radešín 
Odběratel je vlastník stavby nebo pozemku připojený na veřejný vodovod nebo osoba, pokud jím není dále uvedená 
třetí osoba s jiným právem ke stavbě nebo pozemku (nájemce apod.) 

 

II. Předmět smlouvy 
1. Předmětem smlouvy je dodávka 

 předmět dodávky 
☒ pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu 

☐ surové vody 

 
III. Odběrné místo  
1. Služby uvedené v čl.II jsou uskutečňovány pro následující odběrné místo (OM) odběratele:  

Ozn.řadu poloha odběrného místa popis stavby adresa místa počet připojených osob*) 

S2 V53-S2-PROV hotel Radešín č.p.11 30 
*) v případě změny počtu osob na straně odběratele, je povinen odběratel dodavateli tuto skutečnost oznámit 

 
2. Údaje o vlastníku stavby / pozemku / přípojky připojené na vodovod: 

Vlastník stavby č.p.11, Radešín Škorpík Miloslav Ing., Svahová 663/14, Kohoutovice, 62300 Brno  
Vlastník pozemku st.14, k.ú.Radešín n.B. Škorpík Miloslav Ing., Svahová 663/14, Kohoutovice, 62300 Brno  
Vlastník přípojky PE DN50 Škorpík Miloslav Ing., Svahová 663/14, Kohoutovice, 62300 Brno  

☒ odběratel má ke stavbě nebo pozemku jiné právo: …………….. 
 

3. Specifikace přípojky, umístění vodoměru: 
- viz pasport vodovodu 
- vodoměr a hlavní uzávěr je umístěn ve vodoměrné šachtě umístěné 1m od studny S2  
 
IV. Specifikace služeb 
1. Předmětem této služby je dodávka vody dle níže uvedené specifikace: 

měření spotřeby stanovení spotřeby sjednané množství průtok 
vodoměru 

tlakové poměry 
v místě OM 

požární voda 

vodoměr 2x ročně odečet do 2400m3/rok 10m3/hod. +) NE 
+) tlakové poměry nejsou stanoveny z důvodu, že odběratel si tlakové poměry realizuje vlastními čerpadly. 

2. Jakost dodávané vody je v kategorii pitná voda dle vyhl.252/2004Sb. v platném znění.  
Specifikace ukazatelů jakosti: vápník do 80mg/l, hořčík: do 30mg/l, dusičnany do 50mg/l. 
3. Podmínky dodávky vody: 



 

a) Odběratel si zajišťuje dodávku vody samostatně pomocí 2ks čerpadel umístěných ve studni S2 
s navazujícím potrubím ve vlastnictví osoby uvedené v čl.III.2.  
b) Dodavatel umožní odběrateli umístění 2ks čerpadel ve studni S2 včetně navazujícího potrubí. 
c) Vodoměrná šachta a vodoměrná sestava umístěná na přípojce je ve vlastnictví dodavatele. 
d) Dodavatel umožní odběrateli na základě písemné nebo telefonické žádosti přístup do vodoměrné šachty 
za účelem kontroly vodoměru a přístup do studny S2 za účelem údržby čerpadel a porubí. Kontaktní osoba 
dodavatele je starosta obce nebo osoba odpovědná dle §6ZoVaK, aktuální údaje jsou uvedeny na stránkách 
obce http://www.obecradesin.cz. 
 

V. Cenové, fakturační, platební podmínky 
1. Cena pro vodné je uveřejněna na úřední desce obce, na stránkách obce 
http://www.obecradesin.cz/vodne.php a je též k dispozici pro odběratele na obecním úřadě.   
2. Cena pro vodné je věcně regulovanou cenou, která se stanovuje na základě závazných předpisů kalkulací, 
která je uveřejněna na úřední desce obce a na stránkách obce http://www.obecradesin.cz. 
3. Změny ceny pro vodné se oznamují na stránkách obce http://www.obecradesin.cz. 
4. Na základě obecně závazné vyhlášky č.3/19 uveřejněné na úřední desce obce a stránkách obce 
http://www.obecradesin.cz se uplatňuje dvousložková forma ceny pro vodné. 
5. Na konci fakturačního období nebo při změně ceny se provede odečet. Pokud odběratel neumožní odečet, 
provede se stanovení spotřeby na základě průměrné denní spotřeby za předchozí fakturační období.  
6. Fakturace vodného bude prováděna za fakturační období. Fakturační období je stanoveno zpravidla 6 
měsíců. V případě změny ceny v průběhu fakturačního období je fakturace vodného dle spotřeby od data 
posledního odečtu, k datu změny ceny dle předchozí ceny a od data změny ceny, k novému odečtu v nové 
ceně. 
7. Stanovení záloh: nejsou stanoveny. 
8. Vyúčtování výše uvedených služeb dodavatel provede prostřednictvím faktury za fakturační období a 
odběratel uhradí fakturovanou částku převodem na účet dodavatele 31925751/0100 se splatností do data 
uvedeného na faktuře. 
 
VI. Smluvní sankce, náhrada škody 
1. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě za porušení této smlouvy nebo porušení „Všeobecných 
dodávek pitné vody“ (dále VDP): 
- za neuhrazení vodného ve lhůtě splatnosti ve výši 500,-Kč za každý započatý měsíc a 100,-Kč za každou 
upomínku zaslanou odběrateli, 
- za propojení duálního zdroje vody s vodovodem dodavatele bez odsouhlasení technického provedení 
dodavatelem, popř. bez umožnění kontroly ze strany dodavatele,  ve výši 25.000,-Kč. Tím není dotčena 
náhrada vzniklé škody ani veřejnoprávní odpovědnost za prokázaný přestupek,   
- za nesplnění oznamovací povinnosti o změnách údajů uvedených odběratelem v této smlouvě ve výši 500,-
Kč za každý neoznámený údaj, 
2. Smluvní pokuta se sjednává ve výši 5.000 Kč v případě, že odběratel: 
a) provedl taková opatření, aby fakturační měřidlo buď průtok nezaznamenávalo, nebo jej zaznamenávalo 
nesprávně ke škodě dodavatele, popřípadě užívá-li vědomě nesprávně upraveného fakturačního měřidla, 
jestliže fakturační měřidlo poškodil nebo umožnil poškození zajištění (plomby) a neohlásil jeho nahodilé 
poškození do tří dnů po tom, kdy je zjistil a dále fakturační měřidlo používal nebo fakturační měřidlo přemístil 
z původního umístění bez souhlasu dodavatele.  
b) neumožní dodavateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu podle podmínek uvedených ve 
smlouvě a VDP, případně k instalovaným měřicím přístrojům 
c) použil požární obtok vodoměru k jiným než požárním účelům 
d) bude zjištěno připojení vodovodní přípojky bez souhlasu dodavatele 
e) umožní připojení dalšího odběratele na svoji přípojku bez výslovného souhlasu dodavatele 
f) neodstraní závady na vodovodní přípojce nebo na vnitřním vodovodu zjištěné dodavatelem ve lhůtě jím 
stanovené, která nesmí být kratší tří dnů 
g) převede právo z uzavřené smlouvy na dalšího odběratele bez souhlasu dodavatele 



 

h) neoprávněně manipuloval s uzávěrem na odbočení z vodovodu 
i) záměrně uvedl nesprávně údaje ve smlouvě poškozující dodavatele 
3. Pokud odběratel porušil smluvní povinnosti dle bodu VI.2, písm. a), c), a d) tohoto článku, se množství 
odebrané vody za příslušné období stanovuje dle zákona a vyhlášky. 
4. Pokud odběratel odebral pitnou vodu ve vyšším než dohodnutém množství a nad povolenou odchylku v 
množství + 20 %, může dodavatel vyúčtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši trojnásobku vodného 
připadajícího na nadlimitní množství pitné vody odebrané z vodovodu. Při výpočtu výše smluvní pokuty se 
povolená odchylka + 20 % nezohledňuje. 
5. Smluvní pokuta se může vyúčtovat za každé porušení této smlouvy a VDP zvlášť. Její zaplacení nezbavuje 
odběratele povinnosti uhradit případně způsobenou škodu v souladu s příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
6. Dodavatel má rovněž nárok na náhradu škody, vzniklou uvedením nesprávných údajů odběratelem ve 
smlouvě. 
8. Dodavatel však v souladu se zákonem neodpovídá za škody a ušlý zisk vzniklé nedostatkem tlaku vody při 
omezeném zásobování vodou pro poruchu na vodovodu, při přerušení dodávky elektrické energie, při 
nedostatku vody nebo z důvodu, pro který je dodavatel oprávněn dodávku vody přerušit nebo omezit. 
 
VII. Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od data podpisu. Zahájení poskytování služby bylo od 
1.1.2020  
2. Odběratel a dodavatel se zavazují, že jakékoliv skutečnosti, které budou mít vliv na změnu kterékoliv části 
této smlouvy, budou druhé smluvní straně oznámeny písemně do 30 dnů od této skutečnosti. Změna smlouvy 
je možná jen písemnou formou. Změny následujících ustanovení: číslo OM, zasílací adresa, stanovení záloh, 
způsob vyúčtování, cena vodného (ceník) nemají vliv na platnost smlouvy. 
3. Smluvní strany mohou uzavřenou smlouvu vypovědět, výpovědní doba se sjednává v délce 3 měsíce a 
začíná běžet od následujícího čtvrtletí.  
4. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - ” Všeobecné podmínky dodávky pitné vody“. Aktuální znění je 
uvedeno na stránkách obce http://www.obecradesin.cz. 
6. Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí platnými 
„Všeobecnými podmínkami dodávky pitné vody”, příslušnými ustanoveními platných předpisů upravujících 
právní vztahy při dodávce pitné vody a občanským zákoníkem.  
7. Smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu. Dnem nabytí 
účinnosti této smlouvy pozbývají účinnosti dřívější smluvní ujednání mezi stranami. 
 

V Radešíně dne : ………………………………. 

 

 

 

 

 …………………………………………. ……………………………………………. 

 DODAVATEL ODBĚRATEL  

 
Příloha č.1 - Všeobecné podmínky dodávky pitné vody 


